
DZIAŁALNOŚĆ RECEPCJI 18.03. – 25.03.2020 

TEMAT: Wypadki nadzwyczajne w hotelu – kradzieże. 

PROSZĘ ZROBIĆ NOTATKĘ Z MATERIAŁU PODRĘCZNIKOWEGO 
UWZGLĘDNIAJĄC NASTĘPUJĄCE KWESTIE: 

Materiał z podręcznika został wysłany do uczniów w aplikacji Messenger 

1. Na czują szkodę mogą występować kradzieże w hotelu? 

2. Kradzież na szkodę gościa: 
3. Kogo należy wezwać? 

4. Jakie okoliczności należy ustalić? 

5. Jaki dokument należy sporządzić? 

6. Jakie dokumenty są podstawa do wniesienia przez hotel roszczeń u 
ubezpieczyciela? 

7. Gzie należy odnotować wszelkie działania związane z przyjęciem zgłoszenia o 
kradzieży? 

8. Odszkodowanie dla gościa –zasady. 
9. Zgłoszenie kradzieży po opuszczeniu hotelu przez gościa. 
10. Kradzież na szkodę hotelu: 
11. Kogo należy wezwać? 

12. Jakie okoliczności należy ustalić? 

13. Jaki dokument należy sporządzić i jakie informacje powinien zawierać? 

TEMAT: Wypadki nadzwyczajne w hotelu – interwencje organów ścigania. 

PROSZĘ ZROBIĆ NOTATKĘ Z PONIŻSZEGO MATERIAŁU 
PODRĘCZNIKOWEGO  UWZGLĘDNIA-JĄC NASTĘPUJĄCE KWESTIE: 

Materiał z podręcznika został wysłany do uczniów w aplikacji Messenger 

1. Zasady współpracy służb hotelowych w przypadku pojawienia się w hotelu 
organów ścigania. 

TEMAT: Wypadki nadzwyczajne w hotelu – choroba gościa. 

PROSZĘ ZROBIĆ NOTATKĘ Z PONIŻSZEGO MATERIAŁU 
PODRĘCZNIKOWEGO  UWZGLĘDNIA-JĄC NASTĘPUJĄCE KWESTIE: 

Materiał z podręcznika został wysłany do uczniów w aplikacji Messenger 

1. Skład apteczni hotelowej. 
2. Jakie kwestie na wypadek choroby/ złego samopoczucia gości hotelowych 

powinny uwzględniać procedury postępowania w tych wypadkach? 

3. Zasady postępowania w przypadku zasłabnięcia gościa. 
4. Jakie informacje należy podać przy zgłaszaniu wezwania pogotowia 

ratunkowego? 

5. Postępowanie do czasu przybycia służb ratunkowych. 
6. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia podejrzenia choroby zakaźnej u gościa. 



7. Zasady finasowania kosztów leczenia. 

TEMAT: Wypadki nadzwyczajne w hotelu – śmierć gościa. 

PROSZĘ ZROBIĆ NOTATKĘ Z PONIŻSZEGO MATERIAŁU 
PODRĘCZNIKOWEGO  UWZGLĘDNIA-JĄC NASTĘPUJĄCE KWESTIE: 

Materiał z podręcznika został wysłany do uczniów w aplikacji Messenger 

1. Możliwe przyczyny śmierci gościa. 
2. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia śmierci gościa. 
3. Jakie kwestie obejmuje procedura hotelu w sytuacji zgonu gościa? 

4. Kto zgłasza w urzędzie zgon gościa hotelowego? 

5. Postępowanie z ciałem zmarłego. 

TEMAT: Wypadki nadzwyczajne w hotelu – ataki terrorystyczne. 

PROSZĘ ZROBIĆ NOTATKĘ Z PONIŻSZEGO MATERIAŁU 
PODRĘCZNIKOWEGO  UWZGLĘDNIA-JĄC NASTĘPUJĄCE KWESTIE: 

Materiał z podręcznika został wysłany do uczniów w aplikacji Messenger 

1. Zasady postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. 
2. Zasady postępowania w trakcie operacji antyterrorystycznej. 
3. Podłożenie ładunku wybuchowego lub informacja o jego podłożeniu: 
4. Jakie informacje powinny zostać uchwycone i zanotowane w formularzu przez 

pracownika obierającego telefon z informacją o ładunku wybuchowym na 
terenie hotelu? 

5. Jakie pytania – w miarę możliwości- mógłby zadać pracownik? 

6. Komu należy przekazać niezwłocznie wszelkie informacje? 

7. Niezidentyfikowana paczka w hotelu – zasady postępowania. 
8. Przesyłka niewiadomego pochodzenia – zasady postępowania. 
9. Jakie dane należy podać w przypadku zgłoszenia zdarzenia do służb 

ratunkowych? 

  

  

 


